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Wielki Post rozpoczyna się Środą  
Popielcową i trwa aż do Wielkiego 

Piątku.
Wielki Post jest czasem przygotowania 
się do obchodu pamiątki śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa.
Każdy wierny powinien przynajmniej raz 
w roku, a według możliwości w okresie 
wielkanocnym (między Środą Popiel-
cową a Zielonymi Świętami) przyjąć 
Komunię św. i tym pełnym uczestni-
ctwem w Eucharystii poświadczyć swoją 
wspólnotę z Kościołem. W sakramencie 
pokuty wierny, który żałuje popełnionych 
grzechów i szczerze je wyznał, otrzymuje 
w imieniu Boga odpuszczenie grzechów; 
zostaje pojednany z Bogiem i Kościołem. 
Każdy wierny powinien regularnie badać 
siebie, czy w ważnej rzeczy świadomie i 
dobrowolnie zaciągnął winę wobec Boga 
i Kościoła, wobec bliźnich i samego 
siebie. Kto ma świadomość grzechu cięż-
kiego, powinien możliwie najszybciej, co 
najmniej jednak w ciągu jednego roku, 
wyznać go w sakramencie pokuty. Jest 

też zobowiązany do naprawienia według 
swych możliwości wszystkich wyrządzo-
nych krzywd. Także wiernym, którzy nie 
mają świadomości popełnienia grzechu 
ciężkiego, poleca się częste przystępo-
wanie do sakramentu pokuty celem za-
równo odnowienia i pogłębienia zmysłu 
pokuty, jak i dostąpienia sakramentalnego 
odpuszczenia grzechów oraz lepszego 
poznania samego siebie i osiągnięcia 
wewnętrznej dojrzałości. 
Wiernych w Polsce obowiązuje wstrzy-
manie się od pokarmów mięsnych we 
wszystkie piątki roku, w Wigilię Bożego 
Narodzenia i w Środę Popielcową. Nie 
ma obowiązku wstrzemięźliwości jeżeli 
w piątek wypadnie święto nakazane lub 
uroczystość. W Środę Popielcową i w 
Wielki Piątek należy wstrzymać się od 
pokarmów mięsnych i zachować post 
ilościowy. Zakaz spożywania potraw 
mięsnych nie oznacza zakazu spożywania 
nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw 
tłuszczami zwierzęcymi. Post ilościowy 
polega na spożyciu jednego w ciągu dnia 

posiłku do syta, choć wolno też przy-
jąć trochę pokarmu rano i wieczorem. 
Nakaz wstrzymania się od pokarmów 
mięsnych obowiązuje wiernych, którzy 
ukończyli 14 rok życia, natomiast post 
ilościowy (ścisły) tych, którzy ukoń-
czyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli  
60-tego. Wolni od obowiązku wstrzy-
mania się od pokarmów mięsnych są 
ludzie korzystający ze stołówek, które 
nie przestrzegają przepisów postnych, i 
wszystkich tych, którzy nie mają możli-
wości wyboru potraw. Dyspensa ta nie 
dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy 
Popielcowej i Wigilii Bożego Narodze-
nia. Wierni korzystający z dyspensy 
powinni pomodlić się w intencji Ojca 
Świętego oraz złożyć drobną ofiarę do 
skarbonki z napisem “Jałmużna postna”, 
albo częściej spełniać uczynki miłosier-
dzia chrześcijańskiego. 

Na podstawie dekretu
Prymasa Polski
z 30 listopada 1966 roku

Porz¹dek przedwielkanocnego okresu pokuty

25 lutego Œroda Popielcowa
Pocz¹tek Wielkiego Postu

Gdy spłonie dom, z wieloletniego trudu, potu i obaw  
pozostaje tylko popiół. Dom można odbudować, a ży-

cie masz tylko jedno - życie, które przemija. Zwróć jednak 
uwagę, że na drodze prowadzącej do śmierci rozwija się w 
Tobie życie, którego nie zdoła zniszczyć żaden pożar. Pozwól 
sobie naznaczyć na czole krzyż popiołem i pamiętaj: Jesteś 
prochem. Ale od tej samej chwili staraj się znów przypodo-
bać Bogu. Jeśli nie jesteś w Nim, jesteś niczym.
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Przeglądając prasę, słuchając wiado- 
mości podawanych przez radio 

uderzająco dużo znajduje się przykrych, 
a nawet tragicznych informacji o do-
konaniach młodych ludzi. Często są to 
czyny tak nikczemne, że wprost nie do 
pomyślenia, tym bardziej, że dokony-
wane przez młodych, bardzo młodych 
ludzi, 8 - 11 - 16 letnich. Ogarnia nas 
oburzenie, ale nie zastanawiamy się, czy 
to tylko czyny tych zdeprawowanych, 
czy aby nie odpowiadamy za nie i my 
rodzice, krewni, znajomi, nauczyciele, 
parafianie? Czy zastanawiamy się gdzie 
leży przyczyna skandalicznych zachowań 
dzieci i młodzieży z poszerzającego się 
marginesu społecznego?
Często przed oczyma staje mi obraz mo-
jego domu rodzinnego i na pewno setek 
takich samych domów w naszej parafii. 
Myślę co było takiego innego w tym 
domu. Szybko przechodzą przez moją 
pamięć różne obrazy, a nade wszystko 
ten jeden, że po pierwsze nie było czasu 
na jakieś tam balangi, bo wychowywa-
ne byłyśmy przez pracę. A po wtóre o 
wszystkim rozmawiałyśmy z rodzicami 
i oni też byli wspaniałymi, wymagający-
mi szacunku i pełnymi miłości dla nas. 
Nie było do pomyślenia, aby matka nie 
wiedziała z kim przyjaźni się jej córka a 

ojciec nie wiedział dokąd udaje się jego 
dorastający chłopiec. Czas bycia poza 
domem był ściśle uzgodniony z rodzi-
cami, a ponadto dobieranie przyjaciół, 
kolegów wynikało z przysłowia “Z jakim 
przystajesz, takim się stajesz”. Młodzi 
pomyślą, takie tam ględzenie, a ja na to 
odpowiem, że dotąd naród żyje dokąd 
jego rodzina, dom dba o tradycje wyrosłe 
z korzeni katolicyzmu. Można cieszyć 
się wolnością, dbać o swoją egzystencję, 
ale nie tylko w sferze aby mieć, ale nade 
wszystko aby być.
Ojciec św. na Kongresie Eucharystycz-
nym we Wrocławiu powiedział: “Spoj-
rzyjcie na wolność człowieka w perspek-
tywie Eucharystii, by ład wewnętrzny 
tworzyć przez wartości oparte na ładzie 
moralnym, ładzie prawdy i dobra”. Ład 
wolności buduje się w trudzie, w umie-
jętności wyrzeczenia się pewnych doznań 
- w dochodzeniu do prawd wynikających 
z dekalogu. Zastanówmy się, czy na 
pewno nasze domy są przykładem ładu 
moralnego, z którego dzieci i młodzież 
mają wynosić prawdę o życiu, o zacho-
waniu, o pracy, miłości itd.
W naszym małym Brzostku też dzieją się 
nieprawdopodobne czyny spowodowane 
przez młodocianych, przez grupy zbunto-
wanych ludzi. Częste dewastacje okien, 

I Ty mo¿esz pomóc...
gablot, włamania do kiosków i sklepów, 
kradzieże większe i mniejsze to czyny, 
które niepokoją, przerażają - czyżby i w 
naszych rodzinnych domach nastąpiła 
znieczulica wychowawcza? Czyżby i w 
naszych szkołach zabrakło mocy oddzia-
ływania wychowawczego?
Można i trzeba boleć, że w Brzostek nisz-
czeje, bo zakładów pracy coraz mniej, 
miejsc pracy ubywa, a ubóstwo często 
zmusza do złych poczynań. Wolne po-
południa dzieci szkolnych wałęsających 
się po ulicach i oglądających grupy nie-
trzeźwych mężczyzn też godne są innego 
troskliwszego spojrzenia. Dlaczego nie 
organizuje się zajęć pozalekcyjnych; 
sportowych, muzycznych, tanecznych, 
plastycznych, technicznych, fotograficz-
nych, językowych itp. - ?? Dlaczego Dom 
Kultury świeci pustkami - tam winny 
być permanentne zajęcia z młodzieżą! 
Takich i innych pytań nasuwa się dużo 
- może spróbujmy wspólnie przemyśleć 
i odpowiedzieć sobie na nie.
Nadchodzi czas Wielkiego Postu - czas 
zmuszający nas chrześcijan do refleksji 
nad samym sobą i własnym domem, miej-
scem pracy, środowiskiem. Szukajmy 
recept naprawy naszych bardzo zawiłych 
dróg, a jeżeli będziemy rozmawiać ze 
swoim “ja” to na pewno i życie swoje 
trochę poprawimy.

Bogumiła

Jak wychowaæ rasowych chuliga-
nów?

10 wskazañ dla rodziców
1. Od wczesnych lat należy dziecku dawać wszystko, czego 

tylko pragnie.
2. Trzeba śmiać się z jego nieprzyzwoitych i grubiańskich. 

słów. Będzie się uważać za mądre i dowcipne.
3. Należy je odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. 

Żadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na religię, nie na-
kłaniać do Kościoła. Gdy dorośnie, samo. wybierze sobie 
religię i światopogląd.

4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy! Bieda-
ctwo gotowe nabawić się kompleksu winy. A co będzie, gdy 
później przydarzy mu się nieszczęście - np. gdy je zaaresz-
tują za kradzież samochodu? Ile się nacierpi w przekonaniu, 
że całe społeczeństwo je prześladuje.

5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy poroz-
rzuca dookoła rzeczy, sami je podnieście i połóżcie na 
swoim miejscu. W ten sposób nabierze przekonania, że 
odpowiedzialność za to, co robi, nie spoczywa na nim, lecz 
na otoczeniu.

6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko oglądać w te-
lewizji, wszystkiego spróbować. Tylko w taki sposób nabierze 

doświadczenia i pozna, co  jest dla niego dobre, a co złe.
7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze małżeństwo 

się rozleci, dziecko nie będzie zaszokowane.
8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi ich 

zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak 
męczyć, jak wy kiedyś.

9. Zaspokajajcie wszystkie jego życzenia. Niech odżywia się 
jak najlepiej, używa trunków i narkotyków, ma wszystkie 
wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak, nie będzie sobą, stanie 
się człowiekiem nerwowym, obdarzonym kompleksami.

10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętnie z kim po-
padnie w konflikt - z policją, nauczycielami czy sąsiadami. 
Nie wolno dopuścić, by dziecku ktoś wyrządził krzywdę, 
tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych (poczynając 
od babci, kolegów itp.).

 Jeśli mimo takiej wolności i przywilejów, jeśli mimo tylu 
dowodów waszej miłości, dziecko wam się uda i nie wy-
rośnie z niego chuligan, to nie potrzebujecie winić samych 
siebie. Zrobiliście sami, co tylko się dało, aby je zepsuć. 
Po prostu dziecko nie zrozumiało waszego poświęcenia.

Policja w Houston
Teksas, USA
(za: „Najjaśniejsza Rzeczypospolita”)
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Przy Bożym żłóbku się zebrali pa-
sterze, którzy cud uznali, prości ci 
ludzie o silnej wierze przynieśli czyste 
dusze w ofierze, oraz królowie, świata 
mocarze, którzy swą mądrość przy-
nieśli w darze. Łaska mądrości była 
im dana po to, ażeby poznali Pana.  
I tylko żal, że owej chwili inni, śpiąc, 
nie zauważyli, że wokół żłóbka grupa 
tak mała Odkupiciela swego witała.
“A Światłość w ciemności świeci”
Nie bójmy się, radujmy się, to Światło 
jest miłością, w świąteczny czas, 
ten gwiezdny blask darzy nas Bożą 
mądrością.

Stało się już tradycją, że Zespół Tea- 
tralny ze Szkoły Podstawowej w 

Brzostku w okresie Bożego Narodzenia 
przygotowuje i wystawia Jasełka. W tym 
roku Jasełka przygotowane przez panie J. 
Batycką i W. Łazowską wystawiane były 
aż 8 razy, a na niektórych spektaklach 
widzowie nie mogli się zmieścić, chociaż 
sala w GOK-u nie należy do małych. 
W przedstawieniu wzięło udział 45 
uczniów ze SP w Brzostku: Maryja - O. 
Pruchnik, Józef - M. Fiołek, Anioły - J. 
Jamróz, J. Zastawna, A. Chomiszczak, 
J. Kaczka,  M. Piekarczyk, M. Gwiżdż, 
M. Piekarczyk, Pastuszkowie - T. Bar-
barzak, M. Piątek, S. Cisoń, S. Strzę-
pek, P. Gotfryd, K. Krzyszczuk, G. 
Lis, Trzej Królowie - D. Augustyn, M. 
Przebięda, Ł. Staniszewski, Herod - M. 
Sieńkowski, Herodowa - K. Łukowicz, 
Diabeł - W. Wypiór, Śmierć - K. Kuty-
na, Strażnicy - S. Grzyb, S. Potrzeba, 
Sługa - K. Papiernik, Gospodarz - K. 
Krajewski, Krakowianki - K. Kawalec, 
A. Rączka, E. Wójtowicz, K. Żygło-
wicz, P. Pruchnik, M. Wal, Góralki - K. 
Lisowska, J. Król, A. Solarz, A. Lis, J. 
Ogrodnik, Narratorzy - K. Nawracaj, 
Ż. Czarnawska. W roli Żyda gościnnie 
wystąpił p. Aleksander Szczepański. 
Wystąpił również zespół instrumentalny: 
S. Cisoń, Wesołowski, R. Sypień, K. 
Łącki oraz B. Misielak.
 Redakcja parafialnego miesięcznika 
"Światło" kieruje słowa uznania i po-
dziękowania do tych wszystkich, którzy 
przyczynili się do podtrzymania i oży-
wienia bożonarodzeniowej tradycji. Bóg 
zapłać!

A Œwiat³oœæ 
w ciemnoœci œwieci
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Gdy cierpi jeden...
...cierpią

z nim
wszyscy

T e s t
Postaw krzyżyk przy pytaniu. na które odpowiesz 
“tak”

• Czy regularnie sięgasz po alkohol, gdy chcesz 
przełamać zahamowania psychiczne i napięcia, 
przezwyciężyć zniechęcenie i depresję?

• Czy pijesz po kryjomu? Czy chowasz alko-
hol?

• Czy z powodu picia czujesz się winny?
• Czy doszedłeś już do wniosku, że nie powinie-

neś pić, ale często nie możesz zrezygnować z 
alkoholu?

• Czy masz wrażenie, że mógłbyś dokonać 
czegoś wielkiego, gdybyś przez dluższy czas 
nie pił?

 Jeśli postawiłeś choć jeden krzyżyk przy którymś 
z pytań, istnieje niebezpieczeństwo, że możesz stać 
się alkoholikiem albo już nim jesteś. Zwróć się 
- nie czekając - o pomoc do grup AA lub poradni 

Święty Leonard z Limoges urodził się  
na przełomie V i VI wieku. Pochodził 

ze znakomitego rodu zaprzyjaźnionego 
z królem Franków Klodwigiem, który 
był ojcem chrzestnym św. Leonarda. 
Pomimo szerokich koneksji św. Leonard 
rezygnuje z bogactwa i godności - zostaje 
pustelnikiem. Pewnego dnia przybył 
do jego pustelni król Klodwig prosząc 
o modlitwę w intencji ciężko chorej 
żony. Dzięki wstawiennictwu Świętego 
królowa wróciła do zdrowia i urodziła 
szczęśliwie. Wieść ta rozeszła się daleko 
i odtąd zaczęli przybywać liczni pątnicy 
z dalekich krajów prosząc o wstawien-
nictwo u Boga. Z czasem św. Leonard 
założył klasztor, gdyż wielu zgłaszało się 
pod jego kierownictwo duchowe. Święty 
był orędownikiem uwięzionych, miał 
także uzdrowić wielu chorych. Św. Le-
onard zmarł 6 listopada około 550 roku. 
Grób jego stał się natychmiast miejscem 
pielgrzymek, a kult rozpowszechnił się 
w całej Europie.
W Polsce w Średniowieczu kult św. 
Leonarda był szczególnie żywy o czym 
świadczą najstarsze kościoły pod jego 
wezwaniem.
Już od XI wieku na naszym terenie dzia-
łalność osadniczą i chrystianizacyjną 
prowadził zakon benedyktynów z Tyńca. 
Najstarsze źródła potwierdzają istnienie 

wówczas takich miejscowości jak: Bieź-
dziedza, Brzostek, Dęborzyn, Klecie. 
Spośród nich Klecie były zdecydowanie 
największe i tam właśnie benedyktyni 
zbudowali pierwszy kościół w okolicy 
może nawet już w XI wieku. Kościół 
ten był, pod wezwaniem św. Leonarda. 
Wkrótce świątynia zasłynęła cudami i 
stała się znanym sanktuarium, do którego 
przybywali liczni pobożni pielgrzymi, 
nawet z odległej Litwy, Węgier i Rusi. 
Szczególnie uroczysty był dzień Odpustu 
- 6 listopada. Niewątpliwie sanktuarium 
św. Leonarda było jednym z najbardziej 
uczęszczanych cudownych miejsc w całej 
Polsce. Pisał o tym pierwszy historyk Jan 
Długosz. Również z połowy XV wieku 
pochodzą zapisy profesorów Uniwersyte-
tu w Krakowie, którzy rozstrzygali przy-
padek pewnej brzosteckiej mieszczanki 
- wdowy. Otóż kobieta ta uczyniła ślub do 
św. Leonarda, że po odzyskaniu zdrowia 
na kolanach pójdzie dziękować do kle-
cieckiego kościoła. Do zdrowia szybko 
wróciła, lecz ślubu dopełnić nie mogła 
“bo droga była zła i siły ją opuściły”, a 
była już w starszym wieku. Niewątpli-
wie przypadek ten świadczy o żywym 
kulcie św. Leonarda oraz bogatym życiu 
religijnym ówczesnych mieszkańców 
Brzostku

W. T.

KULT ŒW. LEONARDA
W KLECIACH czêœæ 1

Gdy ktoś z rodziny popadnie w nałóg,         
nieszczęście to nigdy nie dotyka tylko 

jego samego, lecz całą rodzinę. Wszyscy 
jej członkowie doznają już to współczucia, 
już to nienawiści. Specjaliści zajmujący się 
nałogowcami zalecają, aby być wobec nich 
stanowczymi: Nie zamartwiać się stale i nie 
pomagać bez przerwy. lepiej stanowczo 
powiedzieć: „Twój nałóg mi przeszkadza!” 
Współczucie na dłuższą metę nie jest żadną 
pomocą.

“Ołtarzyka domowego” nie trzeba 
od razu zabijać gwoździami. Ale 
można przecież na siedem tygodni 
wyciągnąć wtyczką z gniazdka. Jest 
to eksperyment i zapewne dojdzie-
cie do zaskakujących wniosków. 
Wieczory staną się puste i nudne; 
będziecie tęsknili za wizualną pod-
nietą. Waszych dusz i zszarpanych 
nerwów nie ukoją żadne kolorowe 
obrazy. Wyczerpią się tematy co-
dziennych pogaduszek. Odczujecie 
swoje ubóstwo. Ale bez obaw. To 
tylko krótkotrwała choroba. Wkrótce 
powrócicie do zdrowia.

Post
telewizyjny
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♦“JEZUS Z NAZARETU” - cz. I - IV - 4 
x 93min. Opowieść o życiu Jezusa Chry-
stusa począwszy od Dnia Niepokalanego 
Poczęcia aż po Jego Śmierć i Zmar-
twychwstanie. Plejada gwiazd aktorskich 
kina światowego w jednej z najlepszych i 
najciekawszych prób przeniesienia teks-
tu Ewangelii na język filmowy.

¨“ODWIECZNE TAJEMNICE ŚWIATA” - pop.-nauk. - 94 min.
1. PIRAMIDY EGIPSKIE -zbudowanie kamiennego giganta w ciągu 

20 lat wymagało fenomenalnej wiedzy i astronomicznej technologii 
jakiej nadal nie posiadamy. 

2. NOSTRADAMUS - był mistrzem astrologii. Średniowieczny jasno-
widz czy hochsztapler? Czy można zlekceważyć jego przestrogi co 
do wydarzeń wieku XX-tego? 

3. TRÓJKĄT BERMUDZKI - do dziś nie wiemy co kryje się za tajem-
niczymi zniknięciami statków, samolotów i ludzi w tym obszarze.

4. CAŁUN TURYŃSKI - czy naprawdę przedstawia on odbicie postaci 
Chrystusa?

¨“TRĘDOWATA” - melodramat - Polska - 92 min. Ekranizacja powieści 
Heleny Mniszkówny. Historia wielkiej i nieszczęśliwej miłości skromnej 
guwernantki - Stefanii Rudeckiej i arystokraty, jedynego dziedzica 
magnackiego rodu - Waldemara Michorowskiego. 

Wypożyczalnia Kaset Video czynna jest codziennie  
od poniedziałku do piątku w godz. 1630 - 1700.
Dom Parafialny - wejście od strony Poczty.

MA£E ABC
chrzeœcijanina
Błogosławieństwo św. Błażeja 
Corocznie w dniu św. Błażeja (3.02) udzielane błogo-
sławieństwo św. Błażeja należy do tzw. sakramentaliów, 
a więc do często bardzo dawnych kościelnych rytów 
poświęceń i obrzędów błogosławieństwa, będących 
widzialnym znakiem wspomagającej łaski Bożej. 
Błogosławieństwo św. Błażeja udziela się na pamiątkę 
cudu, którego miał dokonać wczesnochrześcijański bi-
skup, św. Błażej (IV w., Sebasta w Armenii, dziś Sivas 
w Turcji), ratując swym błogosławieństwem dziecko 
przed udławieniem się. Błogosławieństwo św. Błażeja 
ma formę modlitwy błagalnej za wstawiennictwem tego 
Świętego. Kapłan udzielając błogosławieństwa, trzyma 
w lewej ręce dwie skrzyżowane świece. 

Boże Ciało
Święto Bożego Ciała jest uroczystym obchodzeniem 
pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu. 
W sposób właściwy Kościół wspomina tę pamiątkę w 
Wielki Czwartek, który jednak jest zbyt bliski rozwa-
żaniom męki i śmierci Chrystusa, aby można w nim 
w pełni dać wyraz radości pozostawania Chrystusa na 
ziemi pod postaciami eucharystycznymi. Uroczystość 
Bożego Ciała została wprowadzona w 1246 r. w bel-
gijskiej diecezji Liége, a w 1264 r. papież Urban IV 
rozszerzył ją na cały Kościół. Do ustanowienia tego 
święta przyczyniły się objawienia przeoryszy klasztoru 
augustynek w Mont Cronillon, św. Julianny z Cornillon 
(1193-1258). Choć procesja eucharystyczna jest zwią-
zana z Bożym Ciałem od samego początku, to zwyczaj 
procesji do czterech ołtarzy pochodzi dopiero z XV w. 
Na prośbę Episkopatu Polski został zachowany w Polsce 
zwyczaj obchodzenia oktawy Bożego Ciała.

Brewiarz
Księga z tekstami tzw. liturgii godzin, czyli modlitwy 
Kościoła, do odmawiania której są zobowiązani du-
chowni; obecnie liturgie godzin odmawia też coraz 
więcej osób świeckich. Liturgia godzin, odmawiana w 
odpowiednich porach (godzinach) w ciągu dnia, obej-
muje hymny, modlitwy (zwłaszcza psalmy), czytania 
zaczerpnięte ze skarbnicy tradycji Kościoła.

Droga Krzy¿owa
Brzostek - pi¹tek 1630 (dla doros³ych)

- sobota 1600 (dla dzieci)
- sobota 1730 (dla m³odzie¿y)

Bukowa - pi¹tek 1600 (dla wszystkich)

Gorzkie ¯ale
Brzostek - niedziela - 1600

Bukowa - niedziela po Mszy œw.

Jezus nie umar³ za
siebie, lecz za nas.
Czternaœcie stacji
Drogi Krzy¿owej
obejmuje ca³¹
nêdzê ludzk¹.
Odprawiæ Drogê
Krzy¿ow¹ znaczy
okazaæ wdziêcznoœæ
Jezusowi za to,
¿e zechcia³ wzi¹æ
na swe ramiona
i nieœæ nasz krzy¿.

IdŸmy wraz z Nim!

KRONIKA DUSZPASTERSKA
styczeñ - luty

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary i nadziei  
w zmartwychwstanie do życia wiecznego:

1. Genowefa Maziarka, ur. 1925 r. - Wola Brzostecka
2. Kazimierz Sieradzki, ur. 1955 r. - Brzostek
3. Anna Oprządek, ur. 1921 r. - Zawadka Brzostecka
4. Józefa Puc, ur. 1912 r. - Nawsie Brzosteckie

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty zostali  przy-
jęci:

2. Jakub Kolbusz - Bukowa
3. Karolina Szarek - Brzostek

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Mariusz Bulsiewicz z Arletą Gołąbek
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KALENDARIUM   LITURGICZNE

Poziomo: 1) ksiądz generał pochodzący z Bukowej 
(nazwisko i imię); 8) jeszcze nie święty; 9) sprzedał Jaku-
bowi swe pierworodztwo; 11) matka wszystkich żyjących;  
12) w akumulatorze lub w więzieniu; 14) był tam papież 10 
czerwca 1997r.; 17) syn Noego; 18) miasto, które zdobył 
Jozue (Joz 8, 9-19); 22) na stole wigilijnym; 23) starotesta-
mentowy psalmista; 24) może być samorządowa.

Pionowo: 1) jako w ... tak i na ziemi; 2) razem z Azją;  
3) bieg konia; 4) miasto nad M. Bałtyckim w województwie 
koszalińskim; 5) kanoniczne lub cywilne; 6) np. zdro-
wia w Brzostku; 7) można w nią popaść lub ją zdobyć;  
10) ma go sum; 13) obchodzi imieniny 9 listopada;  
14) duża kropka; 15) skały lub lodu; 16) prorok, udarem-
nił spisek Adoniasza przeciw Dawidowi (1 Krl 1, 1-5); 
19) między Idumeą a Samarią; 20) zły duch, diabeł;  
21) zakazany.

J. N.
Wycięte kupony z rozwiązaniami krzyżówki przynie-
sione 13 marca do kościoła na Mszę św. o godz 1700 
wezmą udział w losowaniu nagród.
Litery z kratek opisanych w prawym dolnym rogu two-
rzą hasło, będące rozwiązaniem krzyżówki.

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:

AKCJA KATOLICKA
Nagrody wylosowali:
1. Małgorzata Woskowicz z Brzostku
2. Bogdan Ostrowski z Brzostku
3. Janina Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego

8 III
Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika, patrona szpitali 
i chorych. 
Jan urodził się w roku 1495 w bogobojnej rodzinie rze-
mieślniczej w Portugalii. Mając dziesięć lat ucieka z domu, 
wiedziony żądzą poznania szerokiego świata, o którym opo-
wiadał przygodny wędrowiec. W Hiszpańskim miasteczku 
Oropeza, wyczerpanym i chorym chłopcem zajął się jeden z 
jego mieszkańców. Tu Jan znalazł jakby drugi dom rodzinny. 
Cichy i pracowity młodzieniec ni stąd, ni zowąd zgłosił się 
do wojska. Uczestniczył w kampanii francuskiej, potem na 
ziemi węgierskiej. Zniechęcony awanturniczym życiem wra-
ca do rodzinnego domu, ale rodziców przy życiu nie zastaje. 
Następnie zostaje wędrownym księgarzem. Na wskutek suro-
wych, publicznych uczynków pokutnych zostaje uwięziony. 
W lochach spotyka się z brutalnie traktowanymi umysłowo 
chorymi. Uwolniony po kilku miesiącach katuszy, postana-
wia resztę życia poświęcić chorym. Za radą spowiednika po 
czterdziestu dwóch latach poszukiwań drogi Bożej, zakłada 
szpital w Granadzie gdzie z heroicznym, poświęceniem 
opiekuje się chorymi. Znalazł współpracowników, którzy 
po jego śmierci w 1550 roku otrzymali zatwierdzenie stolicy 
Apostolskiej jako zakon braci miłosierdzia (bonifratrzy). 

Przybyli do Polski już w roku 1609.
Modlitwa dnia: Boże, który napełniłeś św. Jana Bożego 
duchem współczucia, spraw; abyśmy przez praktykowanie 
miłosierdzia zasłużyli sobie na to, aby znaleźć się w gronie 
wybranych w Twoim Królestwie. Amen.

9 III
Wspomnienie św. Dominika Savio.
Urodzony we Włoszech w roku 1842 Dominik, żył zaledwie 
piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień święto-
ści. Był uczniem św. Jana Bosko, który kochał go jak syna. 
Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy, zorganizował towa-
rzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo 
że życie Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniu, 
przepełniała go radość i pogoda. Pewnego razu napisał do 
przyjaciela; “Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby być 
stale radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Jest 
prawdziwym wzorem dla młodzieży.
Modlitwa dnia: Panie Boże, który sam jesteś święty i bez 
Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za 
pośrednictwem św. Dominika żyć tak, abyśmy mogli wziąć 
udział w Twojej chwale. Amen.

W. N.


